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Н

ародився 9 січня 1989 р. в м. Харкові. Мати,
Любов Федорівна, працювала інженером-кон
структором та з раннього дитинства виховувала
сина працьовитою людиною. Костянтин Анатолійович був
завжди спраглим до знань, що й допомогло йому стати
мудрим, майстерним і досвідченим керівником.
У 2005 р. вступив на факультет інформатики і управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», який закінчив з відзнакою
у 2011 р. за спеціальністю «Програмне забезпечення
автоматизованих систем». За період навчання в університеті К. А. Лобойченко оволодів навичками аналізу та
синтезу, групування та структуризації даних, які допомагають йому в поточній діяльності.
Після закінчення НТУ «ХПІ» почав брати активну
участь у громадському житті міста та займатися організацією соціальних проектів розвитку м. Харкова. Зокрема,
у 2012 р. брав участь у реконструкції Центрального парку
культури та відпочинку імені М. Горького, став одним із
засновників першої мережі мотузкових парків в м. Харкові, засновником молодіжних громадських організацій.
Яскраво виражені лідерські якості та активна громадянська позиція дозволили Костянтину Анатолійовичу в січні 2013 р. стати радником Харківського міського
голови на громадських засадах, а в серпні 2013 р. —
помічником міського голови Служби помічників Харківської міської ради. І вже у вересні 2013 р. його призначено

К. А. Лобойченко з волонтерами НТУ ХПІ на 10-му Велодні
K. A. Loboychenko with the volunteers from NTU «KhPI»
at «10-th Bicycle Day»

H

e was born on January, 9, 1989 in Kharkiv. His
mother, Lyubov Fedorivna, worked as a design
engineer and raised her son, Kostyantyn Anatoliiovych, a hard-working person. He has always had a thirst for
knowledge which has helped him to become a wise, skillful
and experienced manager.
In 2005 he entered the Faculty of Informatics and Mana
gement of the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», which he graduated with honor in 2011
acquiring specialty «Program Support of Automatic Systems».
During his studies at the university, Kostyantyn Anatoliiovych
mastered his skills in analysis and synthesis, data grouping
and structuring and that has been helping him greatly in his
current activities.
After graduation from NTU «KhPI» he began to take an
active part in the social life of the city. He participated in social
projects for Kharkiv development. In 2012, he was engaged
in reconstruction of the М. Gorky Central Park of Culture and
Leisure. He also became one of the grounders of the first rope
park chain in Kharkiv and founded some youth organizations.
Bright leadership qualities and his active social position
let Kostyantyn Anatoliiovych become an advisor to Kharkiv
Mayor advisor on a voluntary basis in January 2013, and a
Kharkiv Mayor on a voluntary basis in August 2013. Soon, in
September 2013 he was appointed the Head of the Department of Family, Youth and Sports of the Kharkiv City Council.
K. A. Loboychenko became the youngest Head of the Department in Ukraine.
Kostyantyn Anatoliiovych is an active and full of initiative
person. Since his years of studies he has learned to be persistent and formulated his life credo that is «Don’t give up! Our
mistakes make us stronger. Go on and don’t stop». That’s why,
as the Head of the Department, Kostyantyn Loboychenko is
engaged in arranging public events aimed to make sports and
an active way of life popular among young people.
Kostyantyn Anatoliiovych and his team have organized
more than three thousand sports, educational and cultural
events.
Kostyantyn Anatoliiovych never forgets about his
Alma Mater having meetings with the students of NTU
«KhPI» on regular basis and putting into practice some joint
projects. Initiative students as volunteers are given a chance by
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директором Департаменту у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради. К. А. Лобойченко став
наймолодшим директором департаменту в Україні.
Костянтин Анатолійович — людина діяльна й ініціативна, ще зі студентських років він навчився наполегливості
та сформував для себе життєве кредо: «Ніколи не здаватися! Помилки роблять нас сильнішими. Головне — діяти
і не зупинятися». Саме тому, на посаді директора департаменту К. А. Лобойченко займається організацією масових
заходів, спрямованих на всебічний розвиток молоді, популяризацію спорту та активного способу життя.
За період активної діяльності Костянтином Анатолійовичем і його командою було організовано понад три
тисячі спортивних, освітніх і культурних заходів.
Не забуває К. А. Лобойченко і про альма-матер, систематично проводячи зустрічі зі студентами НТУ «ХПІ» та
реалізуючи спільні заходи. Костянтин Анатолійович надає
можливість ініціативним студентам спробувати свої сили
в організації та проведенні заходів департаменту в ролі
волонтерів. Волонтерська команда Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» бере
активну участь у багатьох міських заходах, а також брала
участь у встановленні двох рекордів України на заходах
«10‑й Харківський Велодень» та Перший фестиваль Харкова
з бальних танців під відкритим небом «Харківський вальс».
У його планах — продовжувати співпрацю, корисну
як для розвитку молоді Харкова, так і для університету.
Команда Департаменту у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради на чолі з К. А. Лобойченко добре відома харків’янам своєю відкритістю та
прагненням допомогти активним представникам молоді
втілити у життя власні проекти.
Костянтин Анатолійович з особливою увагою ставиться до своєї команди, навчає та скеровує її у потрібному напрямі, бо ще за часів студентства він зрозумів, що
надійна команда — запорука успіху.
К. А. Лобойченко ніколи зупиняється на досягнутому та
прагне покращити умови для розвитку харківської молоді.
Був нагороджений низкою подяк і грамот, серед яких —
Подяка Харківського міського голови Г. Кернеса «За активну
участь у громадській діяльності м. Харкова, сприяння реалізації молодіжної політики та з нагоди святкування Дня молоді».

him to participate in arrangements and realization of different
events. The team of volunteers of the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» is very active in social life
of the city. It participated in setting up two Ukrainian records,
arranging «The 10-th Bicycle Day in Kharkiv» and the First
Kharkiv Open Air Ball Dances Festival «The Kharkiv Waltz».
His plans are to continue cooperation useful for both
Kharkiv youth and the university.
The team of the Department of Family, Youth and Sports
of the Kharkiv City Council with K. A. Loboychenko as its
head is well known to people of the city for openness and
desire to help active representatives of Kharkiv youth to put
into practice their own projects.
Kostyantyn Anatoliiovych takes care of his team, teaches
it and turns its attention in a necessary direction as he understood long ago that a reliable team is a guarantee of success.
K. A. Loboychenko never stops in his achievements and
is determined to provide Kharkiv youth with better possibilities for development. He was awarded a number of diplomas,
«For an active part in social life of Kharkiv, implementation of
youth policy and on the occasion of the Youth Day celebration» from the Kharkiv Mayor H. Kernes.

Молодіжний захід Департаменту у справах сім’ї, молоді
та спорту Харківської міської ради

Лекція К. А. Лобойченка для активної молоді
на базі НТУ «ХПІ»

Youth project of the Department of Family, Youth and Sports
of the Kharkiv City Council

The lecture for active youth given by K. A. Loboychenko
at the NTU «KhPI»

Засідання молодіжного комітету Асоціації міст-володарів
Призу Європи
Meetings of the Youth Committee of the Association
of the Towns Awarded the Europe Prize
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